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Az Enrberí Erőforrás Fe.jlesztési openatív Frogranr (EFOP) tervezetét a }Íerlrzoti Fejlesztési
Ügynokség 2Ü13. október 17-én Llazta nyilválrosságra. A tervczetet a TASZ tr<izárólag a
fogyatélcossággal é1ö szenrélyek beretlakásos intézrnényei vonatkozásábalr vélernényezí'

A dokumentunr szcrint ,,[a] szociális és a relrabilitációs iretézmények terén két ft: eéi jelölhető
ki: a kitagolásí stratégía 2Ü2ű-ig üternezett teendőinek a vógrehajtása, továbbá a7'
ellátórendszer laatétr<onyságának és a nyújtott szolgáltatásolc rninősógérae{<.javítása. Fontos az
intézményi fériílreiy kiváltás módszertani tárnogatása, a fclyarnat egészének irányítá,sa,
továbbá aZ egy€s kiváltási lépések nregfelető előt<észítése és a megvalósítás tánrogatása
nrentonálással ,és egyéb szolgáltatásokkai. Sztikséges a rekrabilitácíó komplex folyarnatát
segítő fejlesztések megvalisítása ktilonr}sen az eiemi netrrabilitáció és a foglalkozási
rehabítrítáció tertiietém, nrelyet kiegészít a neÍn flrzikai akadályneentesítés f'ej1esztése.,, (63.
oldal)

A TASZ {idveizli, hogy a fi}agyar fejlesztési potrítít<a elkr}telezett a nagy létszárreú
tormegintéznlények bezárásánax< és a krizösségi eélú laklratásnak a,z Európai Uniós forrásokból
való tárnogatása mellett' Ugyanesak iidvözlerrdő, h*gy & dokuneentum neÍx} puszta
infrastrlrkturális beruházásként tekint a kitagolásra, hanem anrrak szai<nrai, a retrrabilitációs
szenrponttlkat n.lagában foglaló tényezőit is figyelernbe kívan.ja venni'

A TASZ mríndezen tw| az atrábbiakra hív;ja fel a pátrytwattskért és a berulrázásokér"t felelős
szervek figyelrraét:

t. Mivex a tr<iváitásí progran:ok csak a konvergencía-régiókban indulnak majd el, sz{ikséges
n:egoldást keresni a Budapesten és Fest megyében található intézetek kiváltásához
felhasznátrható források fedezésére. h'{egforrto1andi, trogy a rílagyar állarr saját
kelltségvetéséb{jl biztosítsa ezeket a f,crrásokat"

2. A jelenleg futi TíOp 3.4.1" A 11/1 , pályázatí program megvalósítása sonán főkéret
lakóotttrtonok, lakások .átadására kertil nrajd sor. Anrrak ellenére, hogy szooiális
szolgáltatásokat szabá|yaző jogszabályi keretek lehet{jvé teszik az citven fős
iakóeerrtrum*k létesítését, van olyan projekt' alnelynek keretében egyálta\aw mern hoznak
létre xakócentnurnot, ílletve a legrragyobb ilyen létesítminy 25 fó befogadására lesz
alkalrnas" A TASZ szerint tldvözlendő és a jövőben is fenntantásra érdemes gyakoriat az,
hogy a jogszabályi keretexe által n.legengedettnél kisebb lótszárnú, emberre szabottabb
lakhatásí fcrnrákat hoznak létre" A TASZ azt.javasolja, leogy a2ÜI4-2a20-as prograrnozási
időszakban lakócentrunrok xétesítésére egyáltaián ne keriil.jon sor, illetvo a lakóotttrronoi<
vonatkozásában a legfeljebb hatfős szolgáltatások kialakítását eóizó projekteket részesítsék
e1őnybera.
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3' A TIÜF 3,4.1, A tr1/1 , páIyazati kiírás szerínt ,,[a]z érintett társasiaáz/telepíilésrósz (utea)
lakosságszámá,rtak neaxirnuira 1Ü%-a lehet a lak}eatásí szolgáltatás tervezett
férőlrelyszárna',' A jelenlegi tapasztalatok f,er:yében nregfbretolandó, hogy a jeierlleginél
kisebb szárnbale raraxinráiják az egy teleptiiéserr létrehozható lakiratási szolgáltatasok
szárnát" Azt javasiol"juk, hogy ez av, arányszánr a fogyatékcs népesség teljes népességerr
belüli arárryának neaxiinurrla legyen' Javaslatunk megf,cntcrlását az indokolja, lrogy a
lakhatási szolgáltatások íokozottalrb ter{ileti szóródása újabb garancíája lehet az
intézrnényes életfleltételek újralakulása megeiőzéséreek.

Bélapátfulván és Szílvásváradore a helyi kéBviselőtest{iletei< döntése a 1étesítendő
tárnogatott lakhatási szolgá{tatásokrótr rrrajdrrem siker:rel akadályozta fiieg a bétrapátf,atvai
lakók bek<}trtözését és a lakóhely, tartózkoctrásí }rely szabad megválasztáshoz való jog
gyakorlását" A jtivőberr az il,ven esetele elkeriilésére fel kell késztilni" F'zért azt.javasotrjuk,
hogy a páLy,azati kerettlen bizotsítsanak lrelyet a kitagolás sclrán feimerritrő alaBvető ernilerí
jogot érintő konfliktusokra való f,elkész{iléslrez. Javasoijuk továbtlá, hogy az NFÜ
dolgozzon ki saját belsö eljárásrendet az i|yen hetryzetek esetén alkalmazható gyors
válaszreakciira és a jogsértés ellerai gyÜíS, nyilvános feltrópésre"

A költséghatékorryság nelvelése érdekében egyfeiői.}avasoljuk annak nregfontoiását, hogy a
iehető legnagyobb aránytrran vonjanak lre a projektbe haszná1t ingattrarao]cat. A hasznátrt,
irrgatlanok ugyanis jobban ílleszkednetrc a lrelyi kozt}sség megszckott környezetébe, és az új
építéstí ingatlanoknál nagyobb aránytran járulnak krszzá a beilleszkedéshez. Másfelőt a
TASZ szál.mításai alapján a naost flutó kiváitási prograneban annál raragasabbak az egy íore
eső tr<itagolási i<oltségek, minél kevesetrb személy lakott a kiváitásra váro ingatlanban.'
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Ennek oka véierrrényúink szerint az, hogy a pá|yénatí kiírás pro.jektenként egymitrtiárd
forintban rnaximálta az elnyerhető támogatás nagyságát" Véleménytink szerínt
neegfontolandó, hogy az elnyerhető támogatás nagysé:"gát ne a projektek, hanem az
ir.úézméruyteihagyószemélyekszámáhazképesthatiwazzákmeg.

6. Javasoljuk, hogy a prograrnÜzási időszak elején készüljön részxetes és ftiggetlen elernzés a
jelenleg futó prograrnok tapasztalatairól, és ezetr< fenyóben keriit.jün sar az ú"j prograrnok
rnegindítására.

A benttrakásos intézrnények rekorrstrukcíóját célző programokkal kapcsolatb an az alábbi
j avasiatot fogalmazzuk rneg:

7. Nem egyértelrnrí szánrun]<ra a dokumentumból, hogy a tervezet kíván-e a kovetkező
progrannozási időszakbarr bentlakásos intézetek korszeriísítésére fomásokat szánni. Azt
javasoljuk, hogy bentlakásos szociális intézmények, akár lakóottlror.i felújítására,
rekonstrukaiojara Vagy bővítésére a Strukturális Alapok fonásaiból egyáltalan ne
használjanak fel forrásokat. Az ilyen beruházások teljes blokkolása összharrgban lenne a
Strtrkturális Alapok eredeti célkittÍzésével, amely szerint e tiírnogatások célja a jóléti
rendszerek refor'nn.ja, nem pedig a meglévő infrastruktúra állagának.javítása.

Készítette : Verdes Tamás, Fogyatékosügyi prograrnvezető

Budapest, 2ŰL3, decernber 13.
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